
 

----------| PROJEKT |---------- 

Załącznik nr 4 

 

 

UMOWA 

 

zawarta dnia ................... 2009 r. pomiędzy: 

Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym 

z siedzibą w Żerkowie ul. Jarocińska 35, 63- 210 Żerków, zwanym dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

1. Kaspra Ekerta - Dyrektora MCT Żerków 

a 

............................................................ 

z siedzibą: ........................................ - .................... 

zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 

1. .......................................................... 

o następującej treści: 

 

§ 1 

W wyniku akceptacji ofertowej złożonej i ocenionej w ramach przetargu nieograniczonego o 

wartości poniżej progów kwotowych określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 

11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawy ramach zadania: 

„Dostawa środków czystości dla Mickiewiczowskiego Centrum 

Turystycznego w Żerkowie” 

 

§ 2 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji sukcesywną dostawę środków 

czystości dla Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie. 

2.   Szczegółowy wykaz artykułów, ilości oraz ceny jednostkowe podane są w formularzu 

cenowym załączonym do oferty przetargowej. 



 

§ 3 

1. Umowa została zawarta na okres od dnia …………… do 31 grudnia 2009 r. 

2. Dostawa artykułów następować będzie partiami w terminie i godzinach wskazanych przez 

Zamawiającego na zamówieniu. 

3. Zamówienie może być przekazane w formie pisemnej, drogą elektroniczną, telefonicznie lub 

faksem. 

4. Wykonawca dostarczy artykuły własnym transportem i na własny koszt do miejsca i w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego w zamówieniu. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości zamówionego towaru w wypadku 

braku środków finansowych na pełną realizacje przedmiotu umowy. 

6. Dostawa następować będzie na podstawie złożonych odpowiadających aktualnemu 

zapotrzebowaniu zamówień. 

7. Wykonawca dostarcza zamówiony towar do siedziby Zamawiającego w ilości i terminie 

określonym w zamówieniu. 

8. Wykonawca musi zapewnić ciągłą dostępność asortymentu objętego zamówieniem. 

 

 

§ 4 

1. W razie stwierdzenia wad lub braków ilościowych w dostarczonych artykułach Wykonawca 

zobowiązuje się w terminie 2 dni od dnia powiadomienia go przez Zamawiającego, do usunięcia 

wad lub wymiany artykułów wadliwych na wolne od wad względnie do uzupełnienia brakującej 

ilości artykułów. 

2. W razie nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru danej partii 

Zamawiający zleci zastępcze dostarczenie artykułów innemu Wykonawcy, a jego koszt pokryje 

Wykonawca w trybie natychmiastowym po przekazaniu przez Zamawiającego faktury z 

potwierdzonym kosztorysem. 

 

 

 

 



§5 

1. Odbiór przedmiotu Umowy następować będzie w dniu i o godzinie ustalonej w zamówieniu na 

podstawie protokołu odbioru poszczególnych partii artykułów, podpisanego przez strony 

Umowy. 

2. Z ramienia zamawiającego do podpisania protokołu odbioru poszczególnych 

partii artykułów upoważniony /a jest: 

Pan /i : …………………………………………….. 

3. Z ramienia Wykonawcy do podpisania protokołu odbioru poszczególnych partii artykułów 

upoważniony /a jest: 

Pan /i : …………………………………………….. 

 

§ 6 

1. Za wykonaną dostawę Zamawiający zobowiązuję się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie 

obliczone przy zastosowaniu stawek netto plus podatek VAT wskazanych w Formularzu 

cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy oraz rzeczywistej ilości dostarczonych 

artykułów. 

2. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia 

ustala się do kwoty: …………………………………………, ……… netto 

+ należy podatek VAT …………………………………………, ………, 

co stanowi kwotę …………………………………………, ……… brutto 

słownie: …………………………………………………………………….., 

zgodnie z załączonym Formularzem ofertowym i cenowym Wykonawcy, stanowiącymi 

załączniki nr 1 i 2 do niniejszej Umowy. 

3. Faktyczna wartość dostawy stanowiąca przedmiot niniejszej Umowy, będzie sumą wartości 

faktur wystawionych przez Wykonawcę i zapłaconych przez Zamawiającego w okresie 

obowiązywania niniejszej Umowy 

 

§ 7 

1. Podstawą do zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia określonego w §6 będzie 

prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT wraz z protokołem odbioru 

potwierdzonym przez Zamawiającego, danej partii artykułów. 



2. Zamawiający ureguluje należność przelewem na konto Wykonawcy wg danych 

na fakturze w ciągu 14 dni od daty złożenia dokumentów, o których mowa 

w ust. 1 

3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, o nr identyfikacyjnym 

NIP: ……………………………… 

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, o nr identyfikacyjnym 

NIP: ……………………………… 

 

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

a) opóźnienia w dostawie danej partii artykułów, zgłoszonej wg zasad określonych w § 2 ust 2 w 

wysokości 20 % wartości brutto tej partii za każdą godzinę opóźnienia. 

b) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności za które odpowiada 

Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust 2 Umowy. 

c) braków ilościowych lub jakościowych w wysokości 5% wartości brutto danej partii. 

2. Zamawiający niezależnie od kar umownych może dochodzić od Wykonawcy, na zasadach 

ogólnych prawa cywilnego, odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

 

§ 9 

1. Oprócz przypadków określonych w kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) Zamawiający może odstąpić od Umowy: 

a) W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

b) Rozwiązania, likwidacji, zawieszenia działalności Wykonawcy. 

c) Wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. 

d) W przypadku gdy Wykonawca dopuścił się co najmniej trzykrotnego opóźnienia w bieżącej 

realizacji dostaw artykułów. 

e) W przypadku powtarzania się innych zaniedbań w realizacji dostawy. 



2) Wykonawca może odstąpić od Umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku 

zapłaty faktur pomimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty 

określonego w niniejszej Umowie. 

2. Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz 

zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego 

za dostawy wykonane do dnia odstąpienia od Umowy. 

 

§ 10 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te są 

korzystne dla Zamawiającego. 

2. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 

3. Wszelkie zmiany do Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 12 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach Procesowych 

przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy 

jest Sąd Rejonowy w Jarocinie. 

 

§ 13 

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, jeden dla wykonawcy i dwóch dla 

Zamawiającego. 



§ 14 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy 

 

 

 

 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 

 


